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 هک شودیم شناخته ایدن سرتاسر در یاقتصاد هایصنعت نتریمهم از یکی عنوان به یگردشگر امروزه

 اثرات یبررس هدف با پژوهش نیا. گذاردیم یمحل جامعه بر یادیز اریبس اثرات آن گسترش و رشد

 یمحل مردم و والنئمس نگاه از زبانیم جامعه بر یگردشگر یرساختیز و یکالبد ،یاجتماع ،یاقتصاد

 تیماه ثیح از و یکاربرد هدف لحاظ از پژوهش نیا. است شده انجام پلدختر شهرستان یروستاها در

 جامان یدانیم یشیمایپ و ایکتابخانه مطالعه روش دو به که است یلیتحل -یفیتوص کار انجام روش و

 تعداد اول گروه در. اندداده لیتشک یمحل مردم و نیولئمس گروه دو را پژوهش یآمار جامعه. است شده

 وانعن به کوکران فرمول از استفاده با مطالعه مورد یروستاها نیولئمس و شهرستان نیمسول از نفر 30
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 تعداد کوکران فرمول از استفاده با که است بوده نفر 4004 با برابر عصریول و زیپرو پران نه،یافر یروستا

 لیتحل و هیتجز جهت. دیگرد انتخاب شده یبندطبقه یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان به نفر 351

 جینتا. است شده استفاده ریمس لیتحل و دانکن آزمون ،اینمونه تک یت آزمون از پژوهش یهاافتهی

 عدب بر زبانیم جامعه بر  نیولئمس نگاه از یگردشگر اثر نتریمهم که داد نشان اینمونه تک یت آزمون

 نیانگیم با یکالبد بعد بر ریثأت نیشتریب یمحل مردم نظر از یول است 544/3 نیانگیم با یاقتصاد

 را ریثأت نیشتریب 434/0 یکل اثر مقدار با یاقتصاد بعد که داد نشان ریمس لیتحل جینتا. است 224/3

 را ریثأت نتریکم 321/0 یکل اثر مقدار با یکالبد بعد و است داشته زبانیم جامعه ییروستا توسعه بر

 مورد یروستاها در مختلف ابعاد بر یگردشگر یاثرگذار زانیم آزمون جینتا نیهمچن. است داشته
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  مقدمه
ند کدهی محیط پیرامون نقش بسیار مهمی ایفا میامروزه گردشگری به عنوان یک ابزار بسیار توانمند، در تغییر و شکل

باشد که به نحو احسنت ترکیب امور اجتماعی و فرهنگی هایی می(؛ که از جمله جریان58: 1044 همکاران، )راستای و

های مهم در جهان امروز (. گردشگری به عنوان یکی از بخش74: 1044 کند )جوان،های اقتصادی را بیان میبا فعالیت

ود شه منافع اقتصادی آن نصیب جوامع محلی نیز میثری دارد کاقتصادی بسیاری از کشورها نقش مؤ در رشد و توسعه

ظرفیت  روستاییمناطق از  بسیاریو است جهان  در رشد حال در صنعت ترینسریع (. گردشگری55: 1044 )صادقی،

گردشگری، های مهم(. یکی از شاخه94: 1044 الحسابی،دارند )امینی کاشانی و علی راگردشگران  جذب برایمناسب 

 روستایی مناطق محیطیزیست و اجتماعی اقتصادی، هایمؤلفه از ترکیبی روستایی گردشگری روستایی است. گردشگری

ارد د اقتصادی رشد و زیست محیط بر فردی به منحصر تأثیرات و دارد محصوالت و فضا مردم، با نزدیکی ارتباط .است

(Yang et al, 2021: 35)هبودب و بیشتر مشاغل ایجاد اقتصادی، سریع رشد باعث تواندمی روستاها در گردشگری . توسعه 

 بارگذاری و محلی منابع کاهش محیطی،زیست هایآسیب شامل آن معایب حال، این با .شود ساکنان زندگی کیفیت

 .(Kevin Lo et al, 2019: 322)است  هازیرساخت حد از بیش

 از کمی تعداد و هستند قائل زیادی اهمیت روستایی گردشگری توسعه برای مختلف کشورهای حاضر حال در    

 نگیفره منابع و طبیعی مناظر از استفاده روستایی، گردشگری محصوالت توسعه در زمان کنونی در روستایی مناطق

 ,Chi)ند اسیر و سیاحت تالشی نکرده گردشگری و اکوتوریسم فرهنگی، گردشگری میراث، گردشگری توسعه برای محلی

& Han, 2021: 2). مانند آمده، وجود به مشکالت از برخی کاهش به تواندمی روستایی گردشگری هایفعالیت توسعه 

؛ و موجب رونق (Lopez-Sanz et al, 2021: 2)کند  کمک اولیه بخش به وابستگی و روستایی مهاجرت بیکاری، باالی نرخ

 یتکیف ارتقا و محلی جوامع اقتصاد و هاسنت ثبات فرهنگ، گردد و به روستایی جوامع در زندگی پایداری و اقتصادی

(. با رونق گردشگری در مناطق روستایی روزانه شاهد 058: 1399 کند )عظیمی و علیدوست،می کمک روستایی مناطق

ند نی هستاثرات مثبت و منفی فراوانی در سطح روستاهایی که روزانه میزبان گردشگران مختلف داخلی و خارجی فراو

ردن خوگردد و در گاهی اوقات نیز سبب برهم باشیم. این اثرات در بسیاری از موارد موجب رشد و توسعه روستایی میمی

و تواند از یک سهای این پژوهش میبنابراین یافتهگردد. محیطی در سطح روستاها میتعادل محیطی و مشکالت زیست

ذاری کمک گگذاران برای ترغیب در سرمایهطبیقی و از سوی دیگر به سرمایههای تبه سیاستگذاران برای توسعه سیاست

کند. همچنین جامعه میزبان هم با درک بیشتر در جهت منافع خویش به حمایت از گردشگری بپردازد. شهرستان پل 

به عنوان  گرفتن رهای استان لرستان است که از طبیعت بسیار زیبا و بکر، موقعیت مناسب و قرادختر یکی از شهرستان

های بسیار جذاب و دیدنی ها و تاالبمرز بین دو استان خوزستان و لرستان و داشتن آب و هوای بسیار مناسب و مکان

های استان لرستان در زمینه گردشگری است. همچنین روستاهای این شهرستان نیز از یکی از مهمترین شهرستان

سافران دارد و همچنین تعدادی از این روستاها به عنوان روستاهای نمونه پتانسیل بسیار باال جهت جذب گردشگر و م

پرداختن به این موضوع که رونق گردشگری  اند.اند و به عنوان روستاهای گردشگری ثبت شدهگردشگری شناخته شده

گردشگری در این  ثیرگذار بوده است و اثرات مثبت و منفیاندازه در زندگی مردم روستایی تأ در این روستاها تا چه

وسعه پایدار این روستاها گردد تواند موجب توسعه پایدار این روستاها و یا برعکس عدم تروستاها تاکنون تاچه اندازه می
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ای است که این پژوهش برآن است تا با بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیرساختی گردشگری بر جامعه لهمسأ

 مردم محلی  به آن پاسخ دهد. میزبان از دید مسئولین و

  و پیشینه پژوهش نظری مبانی
گردشگری روستایی به عنوان یک فعالیت تفریحی، اجتماعی در اواخر قرن هجدهم در انگلستان شکل گرفت )کرمی و 

 اءاحی برای یا اقتصادی -اجتماعی توسعه احیاء برای ایوسیله عنوان به روستایی (. گردشگری794: 1399 همکاران،

 توجه قابل رویکرد یک کلی طور به گردشگری .(Rosalina et al, 2021: 135) شودمی توصیف روستایی وریبهره کاهش

 رفتهگ نظر در جایگزین احیاء هایگزینه بدون مانده عقب روستایی مناطق برای ویژه به اقتصادی، توسعه ارتقاء برای

 و باستانی روستایی مناطق از حفاظت مدرن، شهرنشینی سریع توسعه و اقتصادی رشد با همگام حال، این با. شودمی

 به اییروست عامیانه رسوم و آداب و سنتی کشاورزی و است شده تبدیل جهانی چالش یک به روستایی ناب زندگی سبک

 چنین با مواجهه در. (Chi, & Han, 2021: 2) هستند رفتن بین از حال در تدریج به توسعه حال در کشورهای در ویژه

 توسعه حال در کشورهای در چه روستایی مناطق برای ثرمؤ توسعه استراتژی یک عنوان به روستایی گردشگری شرایطی،

 Wang) است شده محبوب اکولوژیکی پایداری و انرژی وریبهره برای محققان بین در یافته، توسعه کشورهای در چه و

et al, 2021: 3). 

 رکمشت مدیریت بخش عقالنیت و نقش مورد در محلی دولت کاوش بر روستایی گردشگری تحقیقات حاضر، حال در

 زیست یطمح بر حد از بیش گردشگری تأثیر بر روستایی گردشگری مطالعات از برخی. است متمرکز گردشگری بخش در

 روستایی گردشگری تحقیقات حال، عین در. (Yang et al, 2021: 35) دارند تمرکز محلی ساکنان نارضایتی و محلی بوم

 .(Fotiadis et al, 2019: 3) دارد بیشتری توجه اشتغال ایجاد و فقرزدایی در گردشگری درآمد سهم به

 طالعهم روستایی ساکنان فرهنگی هایلفهمؤ بر را روستایی گردشگری توسعه ثیرتأ ،(1397)ساردوئی عادلی و دهقانی

 گرایی، مصرف غذا، مصرف پوشش، سبک لفهمؤ شش بر روستایی گردشگری ثیرتأ که رسیدند نتیجه این به و کردند

 دو رب گردشگری فرهنگی تأثیر بیشترین. است امنیت احساس و مشارکت و بومی گویش و زبان خانوادگی، ارتباطات

 کمکی تنها هن گردشگری توسعه که داد نشان نتایج همچنین. بود روستائیان پوشش سبک و گراییمصرف گسترش لفهمؤ

براهیمی ا .است داشته همراه به آن برای نیز تهدیدهایی بلکه است، نکرده مطالعه مورد روستاهای در بومی فرهنگ تداوم به

ای که در مناطق روستایی طرقبه در رابطه با اثرات اجتماعی و اقتصادی گردشگری در مطالعه ،(1399کوهبنه و یعقوبی )

این نتیجه دست یافتند که که اثرات اقتصادی گردشگری بیشتر از اثرات اجتماعی در از نگاه مردم روستایی پرداختند به 

های گردشگری روستاهای منطقه فاصله زیادی دارد. صفری علی روستاهای مورد مطالعه بوده است ولی هنوز با ظرفیت

هری در شهرستان ایذه های پیراشای به بررسی اثرات گردشگری در سکونتگاهدر مطالعه ،(1399اکبری و صادقی )

های مورد های شغلی در روستاثیر اقتصادی بر روی افزایش فرصتدست آمده نشان داد که بیشترین تأ پرداختند. نتایج به

ثیر بر روی شاخص نگهداری و مرمت آثار تاریخی بوده است. ترین تأین در بعد کالبدی نیز مهممطالعه بوده است. همچن

ت. شهری شده اس -نشان داد که رونق گردشگری در این منطقه موجب افزایش تعامالت روستا همچنین نتایج این مطالعه

ای به بررسی اثرات گردشگری بر اشتغال زنان کشاورز در روستاهای شهرستان در مطالعه ،(1399مرادی و احمدوند )

 در اشتغال زنان داشته است و ععوامل بویراحمد پرداختند. نتایج به دست آمده نشان داد که عوامل تولیدی بیشتر سهم را

ای به بررسی اثرات گردشگری روستایی در در مطالعه ،(1044نیا و عبدالهی )اند. شیبانیترین سهم داشتهاجتماعی کم
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ریزی امهبایست برنراستای توسعه پایدار انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که برای رسیدن به توسعه پایدار می

همین اساس الزم است که گردشگری در همه ابعاد به صورت یکپارچه و  ری به اندازه کافی متمرکز باشد. برگردشگ

 سازی گردشگری هدایتهای جذب گردشگری به سوی کیفیاستوابسته به منابع طبیعی و فرهنگی انجام شود و سی

ای ساحلی شهرستان چابهار انجام دادند اثرات ای که بر روی روستاهدر مطالعه ،(1041نژاد و همکاران )گردد. طوالبی

گردشگری را بر روی سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج به دست آمده 

 اجتماعی و اقتصادی رفاه بر توجهی قابل تأثیرات مطالعه مورد منطقه روستاهای در گردشگری نشان داد که اگرچه

 و ادیاقتص رفاه بر را ثیرتأ بیشترین گردشگری اجتماعی، هایشاخص با مقایسه در اما. است داشته روستایی ایخانواره

 .است داشته آن هایشاخص

 جذب در را مهمی نقش پیرامون طبیعی زیست محیط که داشتند بیان پژوهشی در ،(2415) همکاران و آندرسون

 ردشگریگ به مربوط هایگیریتصمیم در روستاییان دادن مشارکت عدم ولی کند؛می بازی روستایی نواحی به گردشگران

 روستایی گردشگری گسترش و توسعه که است اعتقاد این بر  ،(2415) آکا. شودمی روستایی گردشگری توسعه مانع

. گذاردب روستایی مناطق در ساکن افراد شناختیروان اجتماعی، اقتصادی، محیطی، هایتوانمندی بر ژرفی اثرات تواندمی

 تیجهن این به و پرداختند میزبان جامعه زندگی کیفیت بر پایدار گردشگری اثرات بررسی به ،(2417) ساریجش و متیو

 ،(2418) تبولو و داگرو. شود گرفته نظر در میزبان جامعه رفاه باید پایدار گردشگری اهداف به دستیابی برای که رسیدند

 و افتهی افزایش روستاییان آگاهی و دانش سطح روستایی، مناطق به گردشگران ورود با که دریافتند خود هایبررسی در

 . است افتهی افزایش پایدار روستایی مدیریت در آنها اجتماعی تعامل سطح اثر در و یکدیگر به روستاییان گرایش نتیجه در

 بر لکهب یابد،می دست توجهی قابل فقرزدایی و اقتصادی منافع به تنها نه روستایی گردشگری توسعه خاص، طور به

 أثیرت نیز غیره و غذایی مواد ایمنی و دستی صنایع تولید محلی، فرهنگ ترویج کشاورزی، تحول مانند هابخش سایر

 توجه دیگری منظر از . همچنین(Lopez-Sanz et al, 2021: 2)دهد  افزایش را روستایی جوامع رفاه تواندمی که گذاردمی

 محلی، عوامل که مترقی ایشبکه به غذایی مواد فرآوری و سنتی کشاورزی از باید روستایی نواحی توسعه تمرکز که شد

 :Wang et al, 2021)کند  تغییر کند،می ادغام نزدیک از را پایدار روستایی جوامع همچنین و موجود منابع و هافعالیت

 ,Fan et al) است مهم بسیار روستاها پایدار توسعه ارتقای و گردشگری خروجی ارزش بین رابطه درک (. بنابراین3

2019:4). 

 رایب محلی مدیران توجه روستایی، جوامع توسعه برای مطلوب راهبردی عنوان به روستایی گردشگری ظهور هنگام از

 وجود راوانیف هاینمونه سفانهمتأ. اندیافته آگاهی روستایی گردشگری توسعه هایقابلیت از هاآن. یافت افزایش آن توسعه

 بین زا حتی و رفت پس رکود، به منجر محلی، توسعه روند در گردشگری نقش زمینه در حد از بیش بینیپیش که دارد

گردشگری و به خصوص گردشگری (. 30: 1397 قاسمی،) است شده آن اعتبار و محلی گردشگری سودمندی رفتن

 ظران،ن صاحب عقیده گذارد. یکی از این اثرات، اقتصادی است. بهبسیاری میروستایی بر جامعه میزبان )محلی( اثرات 

 در رقابت این بلکه است، کرده آغاز را سختی رقابت ها دولت میان در تنها نه اقتصادی بعد از گردشگری صنعت امروزه

 در ار اقتصاد است قادر اشپیچیده و خاص مکانیسم با صنعت این. است مشاهده قابل وضوح به محلی و ای ناحیه سطوح

(. 92: 1044 کندزی،)کریمی کند متحول را آن و داده قرار خود ثیرتأ تحت محلی و ایناحیه ملی، المللی،بین سطوح

 تواندمی یدهپد این شود، ریزیبرنامه مناسبی و شایسته نحو به گردشگری مقوله اگر که انددریافته ریزانبرنامه بیشتر
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 تمطالعا بیشتر در امروزه که است جهت این از. آورد پدید را آن تعالی نتیجه در و اجتماعی و فرهنگی تعامل هایزمینه

 ان،میزب جوامع بر گردشگری فرهنگی -اجتماعی ثیراتتأ ارزیابی و سنجش گردشگری، صنعت جامع هایریزیبرنامه و

 طبیعی هایمحیط ریزی،برنامه و توسعه نوع هر بستر که است ) بدیهی دارد انکارناپذیر ضرورتی و است افتاده جا ایمقوله

 هایمحیط. دارد وجود خاصی وابستگی و ارتباط زیست محیط و گردشگری صنعت میان رو این از. شودمی محسوب

 ایمدهع منفی و مثبت ثیراتتأ تواندمی گردشگری توسعه و کنندمی فراهم گردشگری برای فراوانی هایجاذبه طبیعی

 (.3: 1044 کند )شعبانی و همکاران، ایجاد طبیعی محیط در

 این در. است بوده گردشگری زمینه در توسعه حال در کشور در هاپژوهش از بسیار برای ضمنی مبنای نظریه نوسازی

 آمد در هد،د افزایش را اشتغال بپردازد، تکنولوژی انتقال به تا یافت ارتقاء توسعه راهبرد یک عنوان به گردشگری نظریه

 به حمایتی (. دیدگاه29: 1399 شود )کرانی، توسعه سرمایه جذب باعث دهد، افزایش را داخلی ناخالص کند، تولید ارزی

 مشکالت کوشدمی جهت این از و دهدمی اهمیت گردشگر و جهانگرد جلب امکانات و سیساتتأ بیشتر چه هر توسعه

 نقش بلکه کند، دخالت جهانگردی توسعه اجرایی امور در نباید دولت دیدگاه این در. برساند حداقل به را جامعه اقتصادی

(. 152: 1399 کنند )پوررنگ و همکاران،می حمایت گردشگری توسعه از که است قوانین و هاسیاست اتخاذ و تصویب آن

 کیهت گردشگری منفی آثار بر بیشتری ای عده. دانندمی مثبت کامالً امری را گردشگری که پردازانینظریه مقابل در

 رایمج و هاناهنجاری میزان افزایش و فرهنگ شدن کاالیی ها،ارزش تنزل زدایی،فرهنگ به گردشگری دیدگاه در. کنندمی

 در را جامعه فرهنگی هایداشته همه گردشگری، هایبرنامه و هاطرح که دارند عقیده دیدگاه این طرفداران. انجامدمی

 و هاایده قبال در که روست این از. آیدمی دست به گزافی بهای به درآمد این و دهدمی قرار ارزی درآمد و پول خدمت

  .(Lee & and, 2019: 365)دهند می نشان منفی العملعکس و مقاومت جهانگردی و توریسم هایبرنامه

 پژوهش روش
است که به دو روش مطالعه  یلیتحل -یفیو روش انجام کار توص تیماه ثیو از ح یپژوهش از لحاظ هدف کاربرد نیا

 راید زرا دار یکاربرد اصل یاروش کتابخانه یفی. در بخش مطالعه توصشده استانجام  یدانیم یشیمایو پ یاکتابخانه

انجام گرفته موجود و مستند امکان  قاتیمطالعات و تحق رورو اشراف بر موضوع پژوهش تنها با م قیتحق ینظر یمبان

یآنچه وجود دارد ممکن م فیبا توص زیموجود منطقه مورد مطالعه ن تیاز وضع یشناخت و آگاه نیاست. همچن ریپذ

 . درشد شروعپژوهش با ابزار پرسشنامه  یگام بعد یامطالعه کتابخانه قیاز طر یاطالعات کاف یآورباشد. پس از جمع

و اطالعات مورد  عیتوز مردم محلی مسولین و نیب هاداده یآورجهت جمع ازیپرسشنامه مورد ن یبخش پس از طراح نیا

نفر  34اند. در گروه اول تعداد تشکیل داده یمردم محلدو گروه مسولین و پژوهش را  یجامعه آمار. گردید یآورگرد ازین

مطالعه با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب ولین روستاهای مورد ئولین شهرستان و مسئاز مس

جمعیت سه روستای افرینه، پران پرویز و ولیعصر  1395گردید. همچنین در گروه مردم محلی براساس سرشماری سال 

ت تصادفی به صور نفر به عنوان حجم نمونه 351از فرمول کوکران تعداد  نفر بوده است که با استفاده 0480برابر با 

ت ترین ظرفیالزم به ذکر است با توجه به این که سه روستای مورد مطالعه بیش .(1گردید )جدولانتخاب  بندی شدهطبقه

گردشگری در در میان سایر روستاهای شهرستان پلدختر دارند و با توج به این که ساالنه گردشگران بسیار زیادی به این 

ند. ان دلیل این سه روستا با توجه به عنوان تحقیق به عنوان نمونه انتخاب گردیدهنمایند به همیسه روستا مسافرت می

 های متعدد وبه منظور روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و کارشناسان مربوطه استفاده شده است که پس از بررسی
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پرسشنامه از آزمون آلفای  یید قرار گرفت. همچنین به منظور پایاییالزم روایی صوری پرسشنامه مورد تأاصالحات 

لی محو پایایی پرسشنامه مردم  85/4کرونباخ استفاده شده است که پایایی به دست آمده از پرسشنامه مسولین برابر با 

بعد اقتصادی،  0ها بوده است. در این پژوهش از دهنده پایایی مناسب پرسشنامه به دست آمده است که نشان 82/4

 هاییافته تحلیل و تجزیه جهت(، 2شاخص استفاده شده است )جدول  01اختی به همراه اجتماعی، کالبدی و زیرس

 .است شده استفاده مسیر تحلیل و ای، آزمون دانکننمونه تک تی آزمون از پژوهش

 . تعداد و درصد حجم نمونه اختصاص یافته به هر روستا1جدول 

 پرسشنامهتعداد  درصد پرسشنامه تعداد خانوار جمعیت روستا

 158 08 555 1900 افرینه

 85 20 275 975 پران پرویز

 98 28 301 1155 ولیعصر

 351 144 1172 0480 جمع

  1041 و محاسبات نگارنده، 1395 منبع: مرکز آمار ایران،

 های تحقیق. ابعاد و شاخص2جدول

 شاخص بعد

 اقتصادی

 روستاییان، افزایش درآمد روستا، افزایش در محلی محصوالت برای جدید بازارهای روستا، ایجاد در اشتغال سطح افزایش

 شروستا، افزای ساکنین خرید قدرت روستا، افزایش ساکنین زندگی هایهزینه روستا، افزایش در مسکن و زمین قیمت

 زمین قیمت روستا، افزایش زنان کشاورزی، اشتغال رونق روستا، موجب در ساز و ساخت غذایی، افزایش مواد قیمت

 روستا، افزایش در فصلی هایشغل روستاییان، ایجاد بین در کار وضعیت بهبود جهت انگیزه روستا، ایجاد در کشاورزی

 روستا در روزمره کاالهای قیمت

 اجتماعی

 روستا، تخصیص در تفریحی مراکز و هاپارک روستا، ایجاد در اقامتی هایمکان سیسروستا، تأ در رفاهی امکانات ایجاد

 نسبت غرور احساس روستا، افزایش سنتی فرهنگ دستی، تغییر صنایع رواج روستا، افزایش در گردشگری از حاصل منافع

 مهمانان با روستا مردم تعامل روستا، افزایش اهالی تحصیالت و سواد سطح روستا، افزایش مردم زبان و فرهنگ به

 محلی فرهنگ احیاء و روستا، حفظ بومی مردم سنتی پوشش ، تغییر(گردشگران)

 کالبدی

 تمسکن، ساخ ساخت در مناسب مصالح نقل، بکارگیری و حمل خدمات به دسترسی تاریخی، افزایش مراکز ومرمت بهبود

 (یسازمان خانه هتل،) اقامتی امکانات روستا، گسترش در مسکونی سازهای و ساخت روستا، افزایش در تفریحی مکانهای

 روستا در جدید معماری الگوی روستا، گسترش در...( و رستوران) پذیرایی امکانات درروستا، گسترش

 زیرساختی

 یرسان، دسترس امداد نهادهای به مناسب، دسترسی برق شبکه از روستاها کشی، برخورداری لوله آب از روستاها برخورداری

 گاز از وستار مناسب، برخورداری بهداشتی شبکه از اصلی، برخورداری معابر شبکه به انتظامی، دسترسی نیروی و پلیس به

 ارتباطی هایراه کمیت و کیفیت خانگی، بهبود

  1044 ؛ شعبانی و همکاران،1391 ؛ تقدیسی و همکاران،1391 ؛ عادلی،1397 ؛ قاسمی،1397 منبع: بذرافشان و همکاران،

 معرفی منطقه مورد مطالعه       

  طبق سرشماری (،2دارد )شکل قرار ایالم و خوزستان های لرستان،استان بین مرز و استان جنوب در پلدختر شهرستان

 01804و شهری نواحی در( خانوار19288)  نفر 35920. است( خانوار 34412) نفر 77750  شهرستان جمعیت 1395

. است بخش دو دارای شهرستان این .(1395 کنند )مرکزآمار ایران،می زندگی روستایی نواحی در( خانوار14720)  نفر

 معموالن شهر مرکزیت با سه دهستان دارای معموالن بخش و پلدختر شهر مرکزیت به چهار دهستان دارای مرکزی بخش

 (. 1395 است )مرکزآمار ایران،
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 . موقعیت سیاسی شهرستان پلدختر در استان لرستان و کشور2شکل

 های علوم زمینمنبع: پایگاه داده

 و بحث  هایافته
درصد از  39درصد از پاسخگویان را مردها و   51دهد که متغیرهای توصیفی تحقیق در جامعه محلی نشان میبررسی 

درصد را مجردها به خود اختصاص  27ها و هلدرصد را متأ 73دهند. از نظر وضعیت تأهل ا تشکیل میهپاسخگویان را زن

سال اختصاص دارد. از نظر سطح  04تا  31انی به گروه سنی درصد از فراو 25اند. از نظر سن بیشترین گروه سنی با داده

درصد متعلق به گروه تحصیلی دیپلم بوده است. از نظر شغلی گروه شغلی آزاد  29تحصیالت بیشترین درصد فراوانی با 

داد  ز نشانوالن نیئدرصد از فراوانی بیشترین شغل پاسخگویان را تشکیل داده است. همچنین نتایج توصیفی مس 29با 

ها اختصاص یافته است. از نظر وضعیت تاهل ها به زندرصد از آن 20درصد از پاسخگویان را مردها تشکیل داده و  75که 

ها را مجردها تشکیل داده است. از نظر سنی بیشترین درصد درصد از آن 22ها و درصد از پاسخگویان را متاهل 78

ترین درصد فراوانی مربوط به باشد. از نظر تحصیلی نیز بیشسال می 54ا ت 01درصد مربوط به گروه سنی  55فراوانی با 

 درصد از فراوانی است. 05گروه تحصیلی کارشناسی ارشد با 

 بررسی اثرات گردشگری بر جامعه میزبان از نگاه مسوالن

تایج استفاده شده است. نای والن از آزمون تی تک نمونهئبه منظور بررسی اثرات گردشگری بر جامعه میزبان از نگاه مس

است بنابراین گردشگری  45/4آزمون نشان داد که سطح معناداری به دست آمده در همه ابعاد کوچکتر از سطح معناداری 

بیشتر از بقیه  550/3بر جامعه میزبان در همه ابعاد اثرگذار بوده است. چنان که این اثرات بر بعد اقتصادی با میانگین 

نابراین گردشگری در روستاهای مورد مطالعه سبب شده تا سطح اشتغال در روستاها افزایش یابد و افراد ابعاد بوده است. ب

ه روستا ایجاد شود که منجر ب در محلی محصوالت برای جدید بیشتری بر اثر گردشگری مشغول به کار شوند و بازارهای

اها رونق یافته و موجب اشتغال زنان روستا شده های فصلی در روستافزایش درآمد روستاییان شده است. همچنین شغل

ا های کشاورزی در روستبرده است. اگرچه گردشگری موجب افزایش قیمت زمین است و قدرت خرید روستاییان را نیز باال

های مسکونی روستا نیز شده است که رفتن قیمت زمین های ساخت و ساز و باالشده است اما موجب افزایش هزینه
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از آن به عنوان اثرات منفی گردشگری در بعد اقتصادی یاد نمود. در بعد اجتماعی نیز گردشگری با میانگین توان می

اثرات مطلوبی را بر جامعه میزبان داشته است؛ به نحوی که تعامل مردم محلی با گردشگران افزایش یافته و تعامل  309/3

ب شده تا روستاییان بتوانند صنایع دستی خود را به راحتی ها شکل گرفه است که همین عامل موجتری میان آنصمیمی

به گردشگران بفروشند. همچنین سطح سواد روستاییان افزایش یافته است و به خصوص زنان روستایی به سمت تحصیالت 

ر روستا های اقامتی دسیس مکانتوان به تأگری در بعد اجتماعی میاند. از دیگر اثرات مثبت گردشدانشگاهی تشویق شده

شود افزایش چشمگیری هایی که به گردشگران اجاره داده میها و سوئیتاشاره نمود که با رونق گردشگری تعداد خانه

اثرات مطلوبی بر جامعه میزبان داشته است؛ به نحوی  349/3پیدا کرده است. در بعد کالبدی نیز گردشگری با میانگین 

تر به خدمات حمل و نقل شده تاریخی شده است و موجب دسترسی راحتکه این اثرات موجب بهبود و مرمت مراکز 

است. همچنین گردشگری باعث افزایش ساخت و سازهای مسکونی در روستا شده که الگوی معماری جدیدی در روستاها 

اثرات  255/3شکل گرفته است که از استحکام مناسبی نیز برخوردار است. در بعد زیرساختی نیز گردشگری با میانگین 

که این اثرات به صورت دسترسی به شبکه معابر اصلی، دسترسی به شبکه چنان مطلوبی بر جامعه میزبان داشته است؛

بهداشت مناسب، دسترسی به نهادهای امدادرسان و دسترسی به آب آشامیدنی سالم و برق و گاز نمود پیداکرده است 

 (.3)جدول 

 بررسی اثرات گردشگری بر جامعه میزبان از نگاه مسولین .3جدول 
 3مطلوبیت عدد مورد آزمون=

 اختالف میانگین سطح معنی داری عددی میانگین آماره تی مقدار بعد
 درصد95فاصله اطمینان 

 حدپایین حدباال

 339/4 550/4 500/4 444/4 500/3 782/5 اقتصادی

 255/4 035/4 309/4 441/4 309/3 008/5 اجتماعی

 159/4 023/4 349/4 444/4 349/3 040/5 کالبدی

 109/4 338/4 255/4 444/4 255/3 898/5 زیرساختی

 297/4 008/4 358/4 444/4 358/3 505/5 کل

 بررسی اثرات گردشگری بر جامعه میزبان از نگاه مردم محلی

تایج ای استفاده شده است. نوالن از آزمون تی تک نمونهئمسبه منظور بررسی اثرات گردشگری بر جامعه میزبان از نگاه 

است بنابراین گردشگری  45/4آزمون نشان داد که سطح معناداری به دست آمده در همه ابعاد کوچکتر از سطح معناداری 

ثیر را بیشترین تأ 220/3لبدی با میانگین بر جامعه میزبان در همه ابعاد اثرگذار بوده است. چنان که این اثرات بر بعد کا

صادی با و بر بعد اقت 224/3، بر بعد اجتماعی با میانگین 221/3داشته است. همچنین بر بعد زیرساختی با میانگین 

ثیرگذار بوده است. مردم محلی معتقدند که گردشگری اثرات مختلفی بر روی روستاهای مورد مطالعه تأ 157/3میانگین 

 رد تفریحی مکانهای نقل، ساخت و حمل خدمات به دسترسی توان به افزایشرات میترین این اثداشته است که از مهم

 شبکه هب ارتباطی، دسترسی هایراه کمیت و کیفیت روستا، بهبود در...(  و رستوران) پذیرایی امکانات روستا، گسترش

 رورغ احساس روستا، افزایش در گردشگری از حاصل منافع کشی، تخصیصلوله آب از روستاها اصلی، برخورداری معابر

 برای جدید بازارهای کشاورزی، ایجاد روستا، رونق در ساز و ساخت روستا، افزایش مردم زبان و فرهنگ به نسبت

روستا شده است. البته ذکر این نکته نیز الزم است که مردم محلی  در اشتغال سطح روستا و افزایش در محلی محصوالت



 یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش        91
 

 بازوند و همکاران/....یاجتماع ،یاقتصاد اثرات

 

 های زندگی شده استگردشگری موجب افزایش قیمت زمین و مسکن در روستا و افزایش هزینهنیز همچون معتقدند که 

 (.0برند )جدولکه از آن به عنوان اثرات منفی گردشگری در روستاهای مورد مطالعه نام می

 بررسی اثرات گردشگری بر جامعه میزبان از نگاه مردم محلی .0جدول 

 3مطلوبیت عدد مورد آزمون=

 اختالف میانگین داری سطح معنی عددی میانگین مقدارآماره تی بعد
 درصد95فاصله اطمینان 

 حدپایین حدباال

 493/4 274/4 157/4 444/4 157/3 212/5 اقتصادی

 101/4 355/4 224/4 444/4 224/3 755/5 اجتماعی

 141/4 345/4 220/4 444/4 220/3 394/5 کالبدی

 153/4 349/4 221/4 444/4 221/3 312/5 زیرساختی

 121/4 349/4 245/4 444/4 245/3 103/5 کل

 اثرات مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر توسعه روستایی تحلیل مسیر

 بر( کالبدی و زیرساختی اجتماعی، اقتصادی،) چهارگانه ابعاد از هریک مستقیم غیر و مستقیم اثرات بررسی جهت     

عه توس) وابسته متغیر بین ابتدا. است شده استفاده مسیر تحلیل آزمون از مطالعه مورد روستاهای در میزبان جامعه

 مراحل بقیه در و شد گرفته رگرسیون( کالبدی و زیرساختی اجتماعی، اقتصادی، ابعاد) مستقل متغیرهای و( روستایی

 نتایج .شدند فرض مستقل متغیر ها بعد سایر و وابسته متغیر عنوان به اندداشته را بتا ضریب بیشترین که هابعد از هریک

. هستند گذارثیرتأ میزبان جامعه روی بر مستقیم طور به مستقل متغیرهای همه که است این دهنده نشان  مسیر تحلیل

 نشان تایجن. باشندمی ثیرگذارتأ میزبان جامعه روی بر نیز مستقیم غیر طور به متغیرها همه کالبدی بعد جز به همچنین

ار با مقد کالبدی بعد و است داشته میزبان جامعه بر را ثیرتأ بیشترین 730/4با مقدار اثر کلی  اقتصادی بعد که دهدمی

 .است داشته را ثیرتأ ترینکم 321/4اثر کلی 

 سنجش میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم گردشگری بر توسعه روستایی .5جدول

 بندیاولویت اثرکلی غیرمستقیم اثر مستقیم اثر متغیر

 1 730/4 305/4 388/4 اقتصادی

 3 040/4 271/4 133/4 اجتماعی

 0 321/4 - 321/4 کالبدی

 2 033/4 158/4 255/4 زیرساختی

مستقیم ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیرساختی بر جامعه میزبان آورده شده است در ادامه اثرات مستقیم و غیر

 (.2)شکل 
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 توسعه روستایی بر زیرساختی و کالبدی اجتماعی، اقتصادی، مسیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد. تحلیل 2شکل

 بررسی اختالف اثرات گردشگری در ابعاد مختلف در روستاهای مورد مطالعه

ه طرفمطالعه از تحلیل واریانس یک مورد روستاهای در مختلف ابعاد در گردشگری به منظور بررسی اختالف اثرات

استفاده شده است. این آزمون هریک از روستاهای مورد مطالعه را با یکدیگر مقایسه نموده و تفاوت بین روستاها را از 

نظر اثرات گردشگری در ابعاد مختلف مشخص کرده و برای بیان تفاوت معناداری بین مروستاها به لحاظ متغیرهای 

گروهی گروهی و دروننسبت برآورد پراکندگی بین (F)آماری فیشر  گیرد. آزمونمستقل و وابسته، مورد استفاده قرار می

ا بوده هگروهها بیشتر از اختالف دروندهد که هر چه مقدار آن بیشتر باشد؛ یعنی اختالف میانگین بین گروهرا نشان می

( کمتر است، 45/4از )داری هد که با توجه به اینکه سطح معنیداست. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان می

میان روستاهای مورد مطالعه به لحاظ اختالف اثرات گردشگری در ابعاد مختلف  توان گفت که درمی %95با اطمینان 

های مورد مطالعه در بین روستاهای مورد مطالعه با یکدیگر یعنی وضعیت هر یک از شاخص داری وجود دارد؛تفاوت معنی

میانگین بین روستاهای مورد مطالعه به لحاظ شاخص زیرساختی با توجه به مقدار آزمون یکسان نیست. بیشترین اختالف 

F (22/170 وجود دارد و بیانگر این است که وضعیت شاخص زیرساختی در میان هر یک از روستاهای مورد مطالعه با )

ه لحاظ شاخص اجتماعی با توجه هم تفاوت زیادی دارد. همچنین کمترین اختالف میانگین بین روستاهای مورد مطالعه ب

دهندۀ این است که وضعیت شاخص اجتماعی در میان روستاهای مورد مطالعه ( است و نشان09/79) Fبه مقدار آزمون 

 (.5کمترین میزان تفاوت وجود دارد )جدول

 مطالعهطرفه برای بررسی اختالف اثرات گردشگری در روستاهای مورد آزمون تحلیل واریانس یک .5جدول 

 Fآزمون  اختالف مربعات درجۀ آزادی جمع مربعات آزمون واریانس هاشاخص
سطح معنی 

 (Sigداری )
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 بازوند و همکاران/....یاجتماع ،یاقتصاد اثرات

 

 اقتصادی

 25/8 0 12/32 بین گروهی

 15/4 305 17/51 درون گروهی 444/4 51/89

  354 34/80 جمع

 اجتماعی

 25/22 0 15/84 بین گروهی

 27/4 305 11/77 درون گروهی 444/4 07/79

  354 27/157 جمع

 کالبدی

 74/20 0 84/92 بین گروهی

 13/4 305 42/00 درون گروهی 444/4 34/121

  354 83/135 جمع

 زیرساختی

 53/37 0 93/105 بین گروهی

 25/4 305 88/91 درون گروهی 444/4 22/170

  354 81/237 جمع

 هاکل شاخص

 12/35 0 51/134 بین گروهی

 10/4 305 21/32 درون گروهی 444/4 25/157

  354 82/152 جمع

در ادامه همچنین از آزمون دانکن استفاده شده است. دراین آزمون سطح معناداری به دست آمده با ضریب خطای 

معنادار است. نتایج  45/4دهد در سطح معناداری مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج به دست آمده نشان می 45/4

مربوط به روستای افرینه است و  132/0آزمون نشان داد که از نظر بعد اقتصادی بیشترین اختالف میانگین با مقدار 

های دوم و سوم قرار دارند. از نظر بعد در رتبه 332/3و روستای پران پرویز با مقدار  755/3روستای ولیعصر با مقدار 

به روستای افرینه اختصاص دارد و روستای پران پرویز با مقدار  475/0میانگین با مقدار ترین اختالف اجتماعی بیش

ترین اختالف های دوم و سوم قرار دارند. از نظر بعد کالبدی بیشدر رتبه 004/3و روستای ولیعصر با مقدار  552/3

و روستای ولیعصر با مقدار  778/3با مقدار مربوط به روستای پران پرویز است و روستای افرینه  455/0میانگین با مقدار 

ترین اختالف میانگین با مقدار بیش های دوم و سوم قرار دارند. همچنین از نظر شاخص زیرساختی،در رتبه 324/3

در رتبه  049/3و روستای ولیعصر با مقدار  598/3به روستای افرینه اختصاص دارد و روستای پران پرویز با مقدار  221/0

توان چنین بیان نمود که میزان اثرگذاری گردشگری سوم قرار دارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می دوم و

 (.7بر ابعاد مختلف در روستاهای مورد مطالعه متفاوت بوده است )جدول

 آزمون دانکنمطالعه با استفاده از  مورد روستاهای در مختلف ابعاد در گردشگری اثرات اختالف . بررسی7جدول

 05/0معناداری طبقات در سطح 

 زیرساختی کالبدی اجتماعی اقتصادی

 معناداری میانگین نمونه روستا معناداری میانگین نمونه روستا معناداری میانگین نمونه روستا معناداری میانگین نمونه روستا

 444/4 221/0 158 افرینه 443/4 778/3 158 افرینه 444/4 475/0 158 افرینه 444/4 132/0 158 افرینه

 442/4 332/3 85 پران پرویز
پران 

 پرویز
 440/4 598/3 85 پران پرویز 444/4 455/0 85 پران پرویز 444/4 522/3 85

 444/4 049/3 98 ولیعصر 444/4 324/3 98 ولیعصر 442/4 004/3 98 ولیعصر 444/4 755/3 98 ولیعصر
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 گیرینتیجه

های جغرافیایی دارد و اثرات متفاوتی بر روی جوامع بسیار مهم و پررنگی در رشد و توسعه مکانامروزه گردشگری نقش 

توانند مثبت و منفی باشند. اثرات مثبتی که در این زمینه بر روی جوامع گذارد. اثراتی که هریک به نحوی میمیزبان می

ر زندگی روستاییان بوجود آورند که به نوبه خود ثری دهای مثبت و مؤوانند موجب دگرگونیتدهند میمیزبان رخ می

تواند موجب از بین رفتن بسیاری از مناظر پی دارند. همچنین اثرات منفی که می رشد و شکوفایی مناطق روستایی را در

 محیطی و استفاده نامناسب از منابع طبیعی باشند.های زیستعی و بکر در اثر آلودگیطبی

یق در روستاهای افرینه، پران پرویز و ولیعصر از توابع شهرستان پلدختر که به بررسی اثرات های این تحقنتایج یافته

ولین و مردم محلی بود نشان داد که ئاقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیرساختی گردشگری بر جامعه میزبان از نگاه مس

 ز نظر مسولین و مردم محلیو این اثرات ا گردشگری اثرات مثبت بسیار زیادی بر روی روستاهای مورد مطاله داشته است

-یید قرار گرفته است. از نظر مردم و مسولین گردشگری سبب شده تا وضعیت اقتصادی روستاییان به نحو چشممورد تأ

ها و کسب و کارهای متفاوتی در این روستاها شکل بگیرد که عالوه بر کاهش گیری بهبود یابد و بر اثر گردشگری شغل

این روستاها سبب افزایش درآمد خانوارهای روستایی شده و سطح رفاه و آسایش خانوارهای روستایی افزایش بیکاری در 

ورت اند که به صهای متعددی در رابطه با گردشگری شدهیافته است. عالوه بر آن زنان نیز بر اثر گردشگری صاحب شغل

طه با اشتغال زنان ذکر این نکته ضروری است که با رونق باشند. در رابها مشغول میدائمی به این شغل موقت و گاهاً

گردشگری در این روستاها صنایع دستی نیز رونق دوچندانی یافته است و روزانه تعداد زنانی که محصوالت صنایع دستی 

 کنند افزایش پیدا کرده است.تولید می

ن نمود که با گسترش گردشگری و افزایش توان چنین بیادر رابطه با وضعیت اجتماعی روستاهای مورد مطالعه می

تن سطح رف تر از قبل شده است موجب باالتعامالت روستاییان با گردشگران عالوه بر این که نقش اجتماعی زنان پررنگ

سواد بخصوص در میان زنان و دختران شده است. مراودات میان گردشگران و مردم محلی سبب شده تا فرهنگ سنتی 

و احیاء گردد و پوشش محلی زنان حفظ شود که همین پوشش سنتی مردم محلی موجب شده  و محلی روستا حفظ

نوان های محلی روستاییان عساالنه تعداد بسیار زیادی از گردشگران دالیل سفر خو را به این روستاها بازدید و خرید لباس

ه و آسایش مردم نیز افزایش داشته بر کسب درآمد برای مردم محلی سطح رفا کنند که همین عامل سبب شده عالوه

ایی ههای اقامتی از جمله خانهتوان به ایجاد امکانات رفاهی و افزایش مکانباشد. از دیگر اثرات گردشگری در این رابطه می

 دهند افزایش پیدا نماید.که به گردشگران اجاره می

ربوط به بعد کالبدی روستاهای مورد مطالعه از دیگر اثراتی که گردشگری در روستاهای مورد مطالعه داشته است م

گردد که مراکز تاریخی که مورد توجه گردشگران قرار دارد بهبود و مرمت یابد، حمل و است. در این زمینه مشاهده می

نقل عمومی در این روستاها بهبود مناسبی پیدا کرده است. همچنین روستاییان از مصالح مناسب و مقاومی در ساخت 

اند که موجب افزایش استحکام بنا در این روستاها شده است. البته الزم به ذکر است که با استفاده نموده مسکن خود

افزایش درآمد روستاییان بر اثر گردشگری ساخت و سازهای مختلف در روستا افزایش پیدا کرده است که نسبت به 

ها افزایش چشمگیری پیدا نموده است و مهاجرت کردند این ساخت و سازهای قبل که مردم به شهرها مهاجرت میسال

 نیز کاهش یافته است.
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یت این باورند که وضع ولین و مردم محلی برئدر رابطه با اثرات زیرساختی گردشگری بر جامعه میزبان هر دو گروه مس

ن های ارتباطی ایاههای ارتباطی روستاهای مورد مطالعه به نحو چشمگیری بهبود یافته است و از نظر کمی و کیفی رراه

ها در این روستاها به آب آشامیدنی، گاز و برق کامال بهبود یافته و اند. همچنین دسترسیروستاها بهبود مناسبی داشته

ر گردیده است که دسترسی روستاییان را به شبکه بهداشت آسان نموده ت و درمان نیز در این روستاها دایشبکه بهداش

 است. 

که به بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری و پیامدهای آن در یک بافت  ،(1391) عادلینتایج پژوهش 

ای این هزنده تاریخی پراخت نشان داد که  از بعد اجتماعی گردشگری در وضعیت پایداری قرار دارد که این نتایج با یافته

خوانی دارد. نتایج پژوهش تقدیسی و پژوهش که نشان داد گردشگری بر بعد اجتماعی اثرات منفی نداشته است هم

ثیر مثبتی نظیر افزایش آگاهی های عمومی و باالرفتن سطح استانداردهای ، نشان داد که گردشگری تأ(1391) همکاران

 ،(1392) پژوهش مطیعی لنگرودی و رضائیه آزادیداشته است که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. نتایج  زندگی مردم

ردشگری اثرات مثبتی همچون ایجاد اشتغال برای جوانان و افزایش درآمد برای ساکنین محلی و اثرات نشان داد که گ

منفی مانند افزایش قیمت زمین برای ساکنین محلی به دنبال داشته است با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.  بررسی 

تاها تنها به بررسی اثرات گردشگری بر جامعه دهد که هرکدام از مطالعات انجام شده در روسمطالعات پیشین نشان می

-اند و همچنین هرکدام از مطالعات به بررسی ابعاد مختلفی پرداختهمیزبان از نگاه مردم محلی و بعضا گردشگران پرداخته

ین اثرات ااند به مقایسه در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته یبعد بر این که اثرات چنداند. لذا در این پژوهش عالوه

 باشد.ولین و مردم محلی نیز پرداخته است و نوآوری این مطالعه به همین لحاظ میئاز دید مس
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